PÓŁKOLONIE "UŚMIECH" od ucha do ucha!"
Wakacje to taki wspaniały czas w ciągu roku, na który wszyscy
uczniowie czekają z niecierpliwością. Równie niecierpliwie czekają na wakacje
wychowawcy Stowarzyszenia „Uśmiech”. Niestety, w tym roku musieliśmy
zapomnieć o wakacjach jakie znaliśmy do tej pory. Ogłoszony w Polsce stan
pandemii wcale nie ułatwiał nam planowania letniego wypoczynku. Mając na
uwadze przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych,
jak i samej kadry, oraz po długich modlitwach została podjęta decyzja
o nieorganizowaniu w tym roku kolonii. Jak zapewne łatwo się domyślić – nie
odpuściliśmy tak łatwo. Z Bożą pomocą, a także pomocą wielu, życzliwych
nam osób, udało się zorganizować półkolonie w Mikołowie.
Te półkolonie to dla nas wszystkich bardzo ważny czas. Jako kadra –
cały czas uczymy się czegoś nowego. Musimy dostosowywać się do wszelkich
wytycznych, które muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci
i
młodzieży.
Pomimo
tego
wszystkiego
nie
poddajemy
się
i każdego dnia możemy zaoferować uczestnikom półkolonii ciekawy
i atrakcyjny program.
Tematem naszego wypoczynku jest pewnie sporej części osób znany
cytat piosenki z bajki „Król Lew” – „Miłość rośnie wokół nas”. Każdego dnia
chcemy poznawać miłość – do Boga, bliźniego czy samego siebie. Nasze
spotkania oparte są na Hymnie o miłości. Cieszymy się, że możemy się
ubogacać duchowo każdego dnia. Jednak to nie wszystko, co przygotowała
dla uczestników kadra wychowawcza. Każdy dzień, oprócz rozważań o miłości
zawiera „bajkowe elementy”. Każdy dzień posiada przypisaną do niego bajkę
i to właśnie do bajki przypisane są wszelkie rodzaje zajęć.
Cieszymy się, że każdego dnia możemy obserwować na twarzach dzieci
i młodzieży uśmiechy. Bardzo cieszy nas również czas, gdy widzimy pełne
zaangażowanie w zajęcia. Naprawdę nie słychać żadnego marudzenia, że coś
jest trudne, albo się komuś nie podoba. Pozytywna atmosfera, którą budujemy
od rozpoczęcia półkolonijnych zajęć udziela się każdemu.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu za łaski, które od Niego
otrzymujemy i dzięki którym możemy działać. Pamiętamy także
w naszych modlitwach o wszystkich, którzy wspierają nas w naszych
działaniach. Niech dobry Pan Wam wszystkim błogosławi!
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